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Bank voor 61 man
door René Willems

VALKENBURG – Met het plaatsen
van de ‘ronde’ zitbank op het Theo-
door Dorrenplein heeft Valkenburg
er een megahangplek bij gekregen.
De ruim twintig meter lange bank,
die zich rond de oude beuk vouwt,
telt officieel 61 zitplaatsen. Maar als
iedereen een beetje inschuift, kun-
nen er meer mensen zitten.

De bank domineert het ‘nieuwe’
Theodoor Dorrenplein. Het stads-
plein is van gevel tot gevel bestraat
met basaltblokken. In eerste instan-
tie oogde het wat kaal, vonden de
kasteleins aan de plein, maar nu
het ‘straatmeubilair’ wordt ge-
plaatst, krijgt het weer iets van zijn
vroegere intimiteit terug.

Buurtbewoners zijn wel bang
dat de nieuwe zitbank straks veel
hangjeugd aantrekt. De gemeente

onderkent dat risico, zegt woord-
voerder Jos Bauer: „Banken nodi-
gen uit om erop te gaan zitten. Dat
is logisch, daar zijn banken immers
voor bedoeld. Dat impliceert dat er
ook groepjes jongeren neerstrijken
die wellicht voor overlast zorgen.”

De gemeente probeert dat vol-
gens Bauer te ondervangen door
het plein goed te verlichten. „Hang-
jeugd kruipt het liefste weg in een
donker hoekje”, zegt hij. „Door het
plein goed te verlichten, maak je
het voor die groep meteen minder
aantrekkelijk.”

Hangjongeren zoeken
waarschijnlijk liever
een donkerder plekje op
woordvoerder Jos Bauer

“

Het plein wordt straks verlicht
met twee centrale lichtmasten. Die
masten worden speciaal voor Val-
kenburg gemaakt in Italië. Wan-
neer ze geplaatst kunnen worden,
is nog niet duidelijk. Tot die tijd
wordt gewerkt met een tijdelijke
verlichting.

Het VVV-kantoor wordt straks
in het licht gezet met grondspots
en schijnwerpers op de gevels. Het
aanvankelijke idee om de histori-
sche panden rond het plein aan te
stralen vanaf die twee centrale licht-
masten, heeft de gemeente inmid-
dels laten varen.

De verlichting van het VVV-kan-
toor aan het Theodoor Dorren-
plein, ooit gebouwd als Spaans
Leenhof, vloeit voort uit het
verlichtingsplan voor het centrum
van de Duitse lichtarchitect Nor-
bert Wasserfurth.

De megabank rond de oude beukenboom domineert het Theodoor Dorrenplein.  foto Johannes Timmermans


